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บทคัดย่อ    : การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษฟังพูด 
โดยการใชว้ธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ดงัน้ี เพื่อศึกษาการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด โดยใช้สตอร่ีไลน์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลงัจากการใชส้ตอร่ีไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
สตอร่ีไลน์กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัร-วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนกการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด 2 (2000-
1204) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนโดยใช้
สตอร่ีไลน์ จ  านวน 1 ชุด แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชว้ิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์ แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้วิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์ ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชว้ิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 

 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการ ฟัง-พูด ภาษาองักฤษจาก

การทดสอบ 2 คร้ัง เฉล่ียแลว้ผา่นเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดี หลงัการเรียนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์

นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยการใชแ้ผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์อยูใ่น ระดบัดี 
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ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ไดก้า้วกระโดดอยา่งรวดเร็ว มีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ท าใหว้ถีิชีวติของคนมีการปรับเปล่ียนตามเทคโนโลยฯี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เช่น วยัรุ่นและ

นกัศึกษา ซ่ึงหนัมาส่ือสารกนัผา่นระบบเทคโนโลยฯี ดว้ยการพดูคุย สนทนา แสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนความคิดอยา่งอิสระ ลดช่องวา่ง เกิดเป็นสังคมเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง จากการศึกษาเทคนิควธีิการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัพบวา่การฝึกพดูเพื่อเนน้การส่ือสาร(Communicative 

Drills) เป็นการฝึกฝนความรู้ทางภาษาองักฤษมาใชใ้นการฝึกพดู ไดแ้ก่พดูบรรยาย 2 ภาพตามสถานการณ์ท่ี

ก าหนดใหก้ารสอนทกัษะการพดูโดยใชว้ธีิพดูบรรยายภาพจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพทกัษะการพดูของผูเ้รียน

ใหพ้ฒันาข้ึนและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษามากข้ึนและจะน ามาซ่ึงจากความถูกตอ้ง(Accuracy) และความ

คล่องแคล่ว(Fluency) ไดต้ามระดบัการเรียนรู้และศกัยภาพของผูเ้รียน จากสภาพปัจจุบนัและปัญหาในการ

สอนภาษาองักฤษ รวมทั้งผลงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะน าวธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์ มาใช้

ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น ปีท่ี 2  

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริการธุรกิจกรุงเทพ 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการใชก้ารเรียนการ สอนแบบสตอร่ีไลน์ 
              2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู ของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรชั้นปีท่ี 2  หลงัการเรียนแบบสตอร่ีไลน์ 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชส้ตอร่ีไลน์ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 1. ตัวแปรต้น  
  - เทคนิคการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ 
 2. ตัวแปรตาม  
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 
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 นิยามศัพท์ 

 1. ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียนทั้งในดา้นการศึกษาเล่าเรียน

และการปฏิบติั ซ่ึงสามารถวดัดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

 2. สตอร่ีไลน์ หมายถึง วธีิท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จะมีการผกู

เร่ืองแต่ละตอนใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และเรียงล าดบัเหตุการณ์ 

 

แนวคิด ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู โดยการใชว้ธีิการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน์
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนก การตลาด วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ
กรุงเทพ ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยน าเสนอผลการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 
-ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ความหมายการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
- การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (learner centered) 
 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีช้ีผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา ซ่ึงนอกจากจะเป็นเร่ืองการ
พฒันาความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้รียนแลว้ ยงัแสดงถึงคุณค่าของหลกัสูตร การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ความรู้ความสามารถของครูผูส้อน และผูบ้ริหาร มีผูก้ล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี ส าหรับพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมาย
ของค าวา่ “สัมฤทธ์ิ” วา่ หมายถึง ความส าเร็จ (ในค าวา่ สัมฤทธิผล) (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 1171) อจัฉรา 
สุขารมณ์ และอรพินทร์ชูชม (2530: 10) ไดก้ล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดบัความส าเร็จท่ี
ไดรั้บจากการเรียนซ่ึงไดป้ระเมินผลจากสองวธีิ คือ (1) กระบวนการท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทัว่ไป (2) กระบวนการท่ีไดจ้ากเกรดเฉล่ียของสถาบนัการศึกษาซ่ึง
ตอ้งอาศยักรรมวธีิท่ีซบัซอ้นและช่วงเวลาท่ียาวนาน อุทุมพร จามรมาน (2535: 38) อธิบายวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เป็นการบอกความสามารถของผูเ้รียน ในการวเิคราะห์ วิจารณ์ ความพยายามในการเรียน 
ทกัษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบติั มีการเขา้ห้องเรียน มีความสนใจและมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ และ 
สิริวรรณ พรหมโชติ (2542 : 17) ใหค้วามหมายของ “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” วา่ หมายถึง ความสามารถ
ในการท่ีจะพยายามเขา้ถึงความรู้ ซ่ึงเกิดจากการกระท าประสานกนั และตอ้งอาศยัความพยายามอยา่งมาก ทั้ง
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา และองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของความส าเร็จ 
ซ่ึงสามารถสังเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางสติปัญญา หรือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทัว่ไป ส าหรับ มนต์
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รว ีนนัตะ๊เสน (2543: 26) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมสั่งสอนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงถือไดว้า่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือผลผลิตท่ีส าคญัของการเรียนการสอน การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็น
กิจกรรมหลกัในกระบวนการเรียนการสอนของครู นอกจากน้ี สุดาลกัษณ์ เขม็พรมมา (2548, 20) ให้
ความหมายของ “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” วา่ หมายถึงความรู้หรือทกัษะของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนรู้ 
โดยการแสดงออกซ่ึงความส าเร็จของบุคคลในการเขา้ถึงความรู้ใด ๆ นั้นสามารถวดัไดด้ว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทัว่ไป และ พจนานุกรม Webster’s Online Dictionary (2007) ใหค้วามหมายวา่ หมายถึง สถานะ
ท่ีแสดงถึงความส าเร็จในบางส่ิงบางอยา่งและพจนานุกรม Merriam-Webster Online (2007) กล่าววา่ 
ผลสัมฤทธ์ิ (achievement) มีความหมาย 3 ประการคือ (1) ส่ิงท่ีแสดงถึงความส าเร็จ (2) ผลท่ีไดรั้บจากความ
พยายาม และ (3) คุณภาพและปริมาณของผลงานนกัเรียน 
 จากค าจ ากดัความดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน”หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ทางการเรียนของผูเ้รียนทั้งในดา้นการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบติั ซ่ึงสามารถวดัดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิ 
การเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
  
 การเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน์วธีิสอนแบบสตอรีไลน์ เป็นวธีิท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จะมีการผกูเร่ืองแต่ละตอนให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และเรียงล าดบั
เหตุการณ์ หรือท่ีเรียกวา่ ก าหนดเส้นทางเดินเร่ือง โดยใชค้  าถามหลกัเป็นตวัน า สู่การให้ผูเ้รียนท ากิจกรรม
อยา่งหลากหลาย เพื่อสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนตามสภาพจริง ท่ีมีการบูรณาการระหวา่งวชิา เพื่อ
เป้าหมายพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทั้งตวั  ฮาร์คเนส (Harkness, 1993, p.4) และเครสเวล (Creswell, 1997, 
p.3) ไดร้ะบุองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน์ไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ 
           1.  ฉากซ่ึงระบุเวลาและสถานท่ีชดัเจน (setting the scene in a particular 
 time and place) 
           2.  ตวัละครท่ีอาจเป็นคน หรือสัตว ์หรือทั้งคนและสัตว ์(people and 
or animals) 
           3.  การด าเนินชีวติประจ าวนัของตวัละคร (a way of life to investigate) 
           4.  ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข (real problems to be solved) 
ลกัษณะเด่นของวธีิสอน  
1.ก าหนดเส้นทางการเดินเร่ือง (Storyline) และจดัเรียงเป็นตอนๆ (Episode) ดว้ยการใชค้  าถามหลกั (Key 
Questions) เป็นตวัก าหนดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้  
2.เนน้การใชกิ้จกรรม (Activity Based Approach) ใหส้อดคลอ้งกบัค าถามหลกั และเน้ือหาการผกูเร่ือง ซ่ึงมี
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ดงัน้ี  
 
1) ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากท่ีสุด  
2) ยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั  
3) ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยเนน้กระบวนการควบคู่กบัความรู้  
4) เนน้การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
3.เนน้ใหผู้เ้รียนสร้าง (Construct) ความรู้ดว้ยตนเอง โดยมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยา่งกระฉบักระเฉง 
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย สามารถพฒันาผูเ้รียน ทั้งดา้นสติปัญญา (Head) ดา้นอารมณ์ เจตคติ 
(Heart) และดา้นทกัษะปฏิบติั (Hands) เป็นวธีิสอนท่ีให้อ านาจแก่ ผูเ้รียน (Learner Empowerment) คือ ให้
โอกาสสร้างความรู้หรือปรับแต่งโครงสร้างความรู้ดว้ย ตนเองอยา่งเป็นอิสระ และแสดงถึงกระบวนการใน
การไดม้าซ่ึงความรู้นั้นๆ รับผดิชอบต่อ ความรู้ท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Long Life 
Learning)  
 4.เป็นการเรียนตามสภาพจริง (Authentic Learning) มีการบูรณาการระหวา่งวชิา (Integration)  
 5.มีเหตุการณ์ (Incidents) เกิดข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้กไ้ขปัญหาและเรียนรู้  
 6.แต่ละเร่ือง หรือแต่ละเหตุการณ์ท่ีก าหนด ตอ้งมีการระบุส่ิงต่อไปน้ี หรือมีองคป์ระกอบต่อไปน้ี  
 
1) ก าหนดฉาก โดยระบุสถานท่ีและเวลาโดยเฉพาะ  
2) ตวัละคร อาจเป็นคนหรือเป็นสัตว ์ 
3) วถีิการด าเนินชีวิตเพื่อใชศึ้กษา  
4) ปัญหาท่ีรอการแกไ้ข  
บทบาทของผูเ้รียน  
 
1.เป็นผูศึ้กษาคน้ควา้ปฏิบติัดว้ยตนเองในทุกเร่ืองตามท่ีครูก าหนด เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้  
2.ด าเนินการเรียนดว้ยตนเอง เพื่อใหก้ารเรียนสนุกสนาน ต่ืนเตน้ มีชีวติชีวา และทา้ทายอยูต่ลอดเวลา  
3.มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งร่างกาย จิตใจและการคิด ในทุกสถานการณ์ท่ีครูก าหนดข้ึน อยา่งเป็นธรรมชาติ
เหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริง  
4.เรียนทั้งในห้องเรียน (Class) และในสถานการณ์จริง (Reality) เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม  
5.ตอบค าถามส าคญั หรือค าถามหลกั (Key Questions) ท่ีครูก าหนดจากประสบการณ์ของตนเอง หรือ
ประสบการณ์ในชีวติจริง  
6.มีความกระฉบักระเฉง วอ่งไว ในการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง เช่น สามารถจ า พิจารณา ท าตามค าแนะน า
ของครูไดอ้ยา่งดี  
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7.ท างานดว้ยความร่วมมือร่วมใจ อาจจะท างานเด่ียว เป็นคู่ เป็นกลุ่ม ไดด้ว้ยความเตม็ใจและดว้ยเจตคติท่ีดี
ต่อกนั  
8.มีความสามารถในการส่ือสาร เช่น ฟัง พดู อ่าน เขียน มีทกัษะสังคม รวมทั้งมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
เพื่อนในกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มอ่ืนๆ และกบัครู  
9.เป็นผูมี้ความสามารถแกปั้ญหา คิดริเร่ิมส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์  
10.เป็นผูส้ามารถสร้างความรู้ (Construct) ดว้ยตนเอง และเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
 
ประโยชน์ของการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบสตอรีไลน์  
 
1.เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ผูเ้รียนจ าไดถ้าวร (Retention) ซ่ึงการเรียนแบบน้ีตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการ
ทบทวนความรู้เดิม และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน  
2.ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน (Participate) ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม เป็นการพฒันาทั้งตวั  
3.ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวติของตน และเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของ
ผูเ้รียน  
4.ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกโดยไม่มีการเบ่ือหน่าย  
5.ผูเ้รียนจะไดส้ร้างจินตนาการตามเร่ืองท่ีก าหนด เป็นการเรียนรู้ดา้นธรรมชาติ เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
การเมือง วถีิชีวติ ผสมผสานกนัไป อนัเป็นสภาพจริงของชีวติ  
6.ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาความคิดระดบัสูง คิดไตร่ตรอง คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิด แกปั้ญหา คิดริเร่ิม คิด
สร้างสรรค ์ 
7.ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 คน 4 คน 6 คน รวมทั้งเพื่อนทั้งห้องเรียน ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะกิจกรรม เป็นการพฒันาใหเ้ป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์  
8.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงใกลต้วัสู่ส่ิงไกลตวั เช่น เรียนตวัของเรา บา้นของเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนของ
เรา ประเทศของเรา และประเทศเพื่อนบา้น เป็นไปตามระดบัสติปัญญาของผูเ้รียน  
9.ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นสุข สนุกสนาน เห็นคุณค่าของงานท่ีท า และงานท่ีน าไปน าเสนอต่อเพื่อนต่อ
ชุมนุม ท าใหเ้กิดความตระหนกั เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ทองฉัตร ไรนุ่น (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่1โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทีjจัดการเรียนรู้ วิธีสตอร่ีไลน์. การ
วิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปี ท่ี 1 ท่ีเรียน
เร่ืองการปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดี ดว้ยการจดัการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์  กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนโรงเรียน
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มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2555 ซ่ึงไดเ้ลือกแบบเฉพาะเจาะจง 1 ห้องเรียน 
มีนกัเรียนจ านวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้สตอร่ีไลน์และ
แบบทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เร่ืองการปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธทีÉดีการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ
พื้นฐาน ใช ้ในการหาค่าลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งคือหาค่าเฉล่ีย (Mean) หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ใช ้t-test 
 

พิมพา เพียเทพ (2550).  ผลของการใช้วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ ทางการ
เรียน และความพงพอใจต่อการเรียนการ สอนด้วยวิธีสตอร่ีไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์และกลุ่มท่ีเรียนดว้ย วธีิสอนแบบปกติ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนดว้ยวิธีสตอร่ีไลน์กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั
แห่งชาติดงโดก ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์จ  านวน 48 คน อีก
กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมท่ี เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติจ านวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงมีค่าความยาก ง่ายอยูใ่นช่วง 0.25 – 0.75 ค่าอาจ
จ าแนกอยูใ่นช่วง 0.25 – 0.62 และค่าความเท่ียง 0.84 และ แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนท่ีมี
ความ ตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้Program SPSS/PC version 11.0; Program TAP version 6.63 for 
window ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์สูงกวา่
นกัเรียนท่ี เรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอน
แบบสตอร่ีไลน์มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดว้ยวธีิสตอร่ีไลน์ในระดบัมาก  
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 1. เพื่อศึกษาการ

จดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู โดยใชส้ตอร่ีไลน์ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลงัจากการใชส้ตอร่ีไลน์ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชส้ตอร่ีไลน์ โดยมี

วธีิการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนกการตลาด 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ  

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนก
การตลาด วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ ฟัง-พูด 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 17 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

-  แผนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแบบสตอร่ีไลน์ จ  านวน 1 ชุด  
- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชว้ธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชว้ธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์  

 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาปัญหา 

2 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามแนวการสอนโดยใชส้ตอร่ีไลน์ 

3 ศึกษาค าอธิบายเก่ียวกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช ๒๕๕๖ เพื่อน ามาก าหนดจุดประสงคป์ลายทางและจุดประสงค์

น าทางในการเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษตามแนวการสอนโดยใชว้ธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 

4 สร้างแผนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์จ  านวน 1  แผน ทุกแผนมีขั้นตอนการ

เรียนรู้ตามแนวการสอนดงัต่อไปน้ี 

4.1 ขั้นบอกวตัถุประสงค(์Stating objectives) ผูส้อนแจง้ให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงส่ิงท่ีจะได้

เรียนตามหัวขอ้ท่ีได้ก าหนด เช่น สตอร่ีไลน์ในโรงเรียน ร้านอาหาร บนถนน และอ่ืนๆ ซ่ึงหัวขอ้ต่างๆ ล้วน

แลว้แต่เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และใกลต้วัผูเ้รียนเพื่อดึงความสนใจและความพร้อม ความกลา้ในการแสดงความ

คิดเห็น โดยครูแจง้ให้ผูเ้รียนทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งการจะถ่ายทอดในรูปแบบกิจกรรมผ่านสตอร่ีไลน์ เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4.2 ขั้นเสนอเน้ือหาในบริบท (Contextualization) เป็นขั้นท่ีครูจะตอ้งให้ความชดัเจนและ

ความกระจ่างในเร่ืองท่ีสอน ผูส้อนจะน าเสนอเขา้สู่เน้ือหาในบริบทของแต่ละรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

โดยการให้ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมประกอบการละเล่น และใช้ส่ือท่ีกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ในแต่ละ

หัวข้อท่ีจะอภิปราย ในขั้นน้ีถือเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนต้องเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ผูเ้ รียนจะมีความ
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กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม โดยครูจะให้ผูเ้รียนสังเกตโครงสร้างทางภาษา และความหมายของ

ขอ้ความท่ีปรากฏในบริบทต่างๆ ก่อน เช่น ส่ิงท่ีพดู สถานท่ีพดู และเน้ือหาท่ีจะพูดวา่มีอะไรบา้ง ในระหวา่ง

นั้นก็ไดมี้การสอดแทรกเน้ือหาทั้งในส่วนของไวยากรณ์ ค าศพัท ์และรูปแบบบริบททั้งท่ีเป็นทางการ และไม่

เป็นทางการ ใหผู้เ้รียนไดเ้ปรียบเทียบและวเิคราะห์ความแตกต่างอยา่งชดัเจนในเวลาเดียวกนั โดยท่ีผูเ้รียนจะ

ไม่รู้สึกวา่ตนก าลงัเรียนอยู ่แต่ก าลงัเล่นในแต่ละกิจกรรมเกมท่ีครูผูส้อนไดคิ้ดคน้ไว ้

4.3 ขั้นการฝึกและการถ่ายโอนความรู้(Practice and transfer) เป็นขั้นของการรวบรวม

ความรู้ ขอ้มูลที่ผูเ้รียนได้รับ ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนน้ีได้วางรูปแบบเอาไวใ้ห้ผูเ้รียนได้ท างาน

ต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยผูส้อนจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีการฝึกฝนการใช้ทกัษะการพูดออกเสียง

ค าศพัท์ ร่วมกบัการแสดงพฤติกรรมทนัทีหลงัจากเสนอเน้ือหาในท่ีน้ีคือการท่ีใช้ส่ือต่างๆ นอกจากน้ียงัมี

กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ภาษาอยา่งอิสระใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง โดยการแสดงบทบาทสมมุติ 

(Role play)  ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความคล่องในการส่ือสารทางด้านภาษา ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี

ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในการลงมือฝึกใชภ้าษาดว้ยตนเอง  

4.4 น าแผนการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกตอ้งในดา้นจุดประสงค ์เน้ือหา ภาษา และการประเมินผล โดยพิจารณาเน้ือหาใน
ดา้นต่างๆ คือ ความตรงตามจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน ความสั้ นยาวของ
เน้ือหาและกิจกรรมเหมาะสมกบัระดับของผูเ้รียน แล้วน าไปปรับปรุงให้ถูกตอ้งโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาได้ให้
ค  าแนะน าเพิ่มเติมในขั้นต่างๆดงัต่อไปน้ีคือ ในขั้นบอกวตัถุประสงค์(Stating objectives)อาจารยท่ี์ปรึกษาได้
เสนอแนะการใชค้  าพูดท่ีง่ายต่อความเขา้ใจในการแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดท้ราบนอกจากน้ียงั
เพิ่มเติมเน้ือหาแบบฝึกหัดในขั้นเสนอเน้ือหาในบริบท (Contextualization) ส่วนในขั้นการฝึกและการถ่าย
โอนความรู้(Practice and transfer) นั้นได้เปล่ียนรูปแบบของการถ่ายโอนในบางแผนการเรียนรู้โดยการ
เนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกมากยิง่ข้ึน 
       4.5 น าแผนการสอนท่ีสมบูรณ์แลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 

 

การด าเนินการวจัิย / การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. เตรียมความพร้อมและแจง้วธีิการเรียนใหผู้เ้รียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้ผนการ

สอนแบบสตอร่ีไลน์ใหผู้เ้รียนเขา้ใจวธีิการเรียนรู้ก่อนจะเร่ิมการ ทดลอง 

 2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะดา้นการฟัง-พูด ตามแผนการเรียนท่ี 

ก าหนดไว ้ 

  3. ท าการทดสอบหลงัเรียน (post-test) คร้ังท่ี1 โดยใชเ้คร่ืองมือ ผา่นไป 2 วนัทดสอบ หลงัเรียน 

(post-test) คร้ังท่ี2 โดยใชเ้คร่ืองมือเดิมเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียน  

     4. วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิหาประสิทธิภาพของทกัษะการส่ือสารดา้นการฟัง-พดูของผูเ้รียน 

     5. ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ศึกษาความคงทนทางการเรียนและความพึง 

พอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียน 

     6. เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าไปวเิคราะห์ผลทางสถิติ 

7. สรุปผลการวจิยัและความคิดเห็น 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยั ผูว้จิยัมีแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูลและวธีิการทางสถิติ ดงัน้ี 

- สถิติค่าเฉล่ียมาตรฐาน และร้อยละ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษฟัง-พดู โดยใชว้ธีิการสอนแบบ
สตอร่ีไลน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 แผนกการตลาด วทิยาลยั
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีเรียนวชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 2 
ภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการสอนโดยใช้
สตอร่ีไลน์ จ  านวน 1 ชุด  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชว้ธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 3) 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชว้ธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์  
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบจ าลองสถานการณ์จากนั้นนั้นจึง
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ผ่านมาตรฐาน หลงัการเรียนโดยใช้
วิธีการสอนแบบจ าลองสถานการณ์ขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมดน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ียและร้อยละผูว้ิจยัได้
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษฟัง-พูด ของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใช้วิธีการสอน
แบบจ าลองสถานการณ์ 
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ผลการศึกษาความสามารถทางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการเรียนโดย

ใช้วธีิการสอนแบบจ าลองสถานการณ์ 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าร้อยละและระดบัคุณภาพของคะแนนความสามารถทางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบจ าลองสถานการณ์ 

 

ครั้ง      
จ านวน นร.ที่ผ่าน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

Pre-test              11 55  พอใช ้

Post-test              14 70 ดี  

 

 

แบบการประเมินความพงึพอใจต่อพฒันาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใช้วธีิการ
สอนแบบสตอร่ีไลน์ 

 

ข้อ หัวข้อรายการประเมินผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

รวม  

X 

S.D. เกณฑ์ 

1 ด้านการสอน 5 4 3 2 1 

1.1 ลกัษณะการน าเสนอเหมาะสมกบัผูเ้รียน 17 0 0 0 0 17 5.00 0.00 ดมีาก 

1.2 การน าเสนอดึงดูดความสนใจ 0 17 0 0 0 17 4.00 0.00 ด ี
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ตารางที ่4.2 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจต่อพฒันาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
ของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใช้วธีิการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
จากตาราง 4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แนวการสอนแบบสตอรี่
ไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับดี 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.1นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการ ฟัง-พูด ภาษาองักฤษจากการทดสอบ 2 คร้ัง เฉล่ียแลว้

ผา่นเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดี หลงัการเรียนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 

1.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยการใช้แผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์อยู่ใน 

ระดบัดี 

2. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัดงักล่าวมีประเด็นส าคญัท่ีน่าสนใจ และควรน ามาอภิปรายดงัน้ี 

2.1 ผูเ้รียนมีความสามารถความสามารถดา้นทกัษะการ ฟัง-พูด ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี และ

ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีไดก้ าหนดไวห้ลงัการเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์ จากการศึกษาคร้ังน้ี 

1.3 มีอิสระในการเรียน 10 7 0 0 0 17 4.67 0.47 ดมีาก 

1.4 บทเรียนน่าสนใจมากข้ึน 17 0 0 0 0 17 5.00 0.00 ดมีาก 

1.5 ตอ้งการเรียนดว้ยบทเรียนลกัษณะน้ีกบับทเรียนอ่ืน 17 0 0 0 0 17 5.00 0.00 ดมีาก 

1.6 นกัเรียนรู้สึกสนุกกบัการเรียน 17 0 0 0 0 17 5.00 0.00 ดมีาก 

1.7 ระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 6 11 0 0 0 17 4.33 0.47 ด ี

1.8 ระยะเวลาเหมาะสมกบับทเรียน 0 17 0 0 0 17 4.00 0.00 ด ี

1.9 อ่ืนๆ…………………. 0 0 6 11 0 17 2.33 0.47 น้อย 

        4.37  ด ี
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สามารถอภิปรายไดว้่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์มีความสามารถทางดา้น

ทกัษะการ ฟัง-พูด ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี และผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีไดก้ าหนดหลงัการทดลอง  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การเรียนโดยใชแ้นวการสอนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์สามารถพฒันา

ความสามารถทางทกัษะดา้นการฟัง-พดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าว เน่ืองจากการเรียนโดยใชแ้นวการ

สอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์มีลกัษณะกิจกรรมท่ีหลากหลาย สนุกสนาน สร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน และแต่ละกิจกรรมก็ส่งเสริมการใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนั กิจกรรมต่างๆ ผา่นโสตประสาท

ทุกช่องทางการรับรู้ลว้นแลว้แต่เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการใช้ภาษาซ ้ าๆ จนเกิดความคล่อง นอกจากน้ี

เน้ือหาท่ีใชเ้รียนยงัเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีผูเ้รียนให้ความสนใจ จึงสามารถช่วยในการฝึกพูดภาษาองักฤษไดเ้ป็น

อยา่งดี 

2.2 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี หลงัการ

เรียนรู้ตามแนวการสอนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์อาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก การจดักิจกรรมในชั้นเรียนโดยบูรณาการโดยการสอนแบบสตอร่ีไลน์เพื่อกระตุน้

ประสาทสัมผสัต่างๆ ของผูเ้รียนนั้นจะเนน้บรรยากาศ อิสระทางความคิด ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสงบ ผอ่น

คลาย และสามารถใชป้ระสาทสัมผสัของตนเองกบัส่ิงเร้าท่ีมีการจดัไวใ้หใ้นหอ้งเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ประการท่ีสอง กิจกรรมส่วนใหญ่ตามแนวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์เป็น

กิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จูงใจผูเ้รียนดว้ยความหลากหลาย ท าให้ผูเ้รียนมีความอยากรู้อยาก

เห็นอยากมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมมีความแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิมท่ีเคย

เรียนมา  

ประการสุดทา้ย กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์ท าให้

ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองซ่ึงการเรียนตามแนวการสอนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์นั้น 

ช่วยฝึกฝนใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ และยงัมีทศันคติเชิงบวกต่อการเรียน

ภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรท าการวิจยัการใช้โดยใช้แผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดา้นการฟัง 

การอ่าน และการเขียน เพื่อใหก้ารเรียนภาษาองักฤษเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2. ควรท าการวิจยัการใชแ้นวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอร่ีไลน์กบัสาระการเรียนรู้อื่นๆ

นอกเหนือจากรายวิชาภาษาองักฤษ 
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